
Pannestekt laks 
Agurk- og syltet ingefærsalat, wasabimajones og unagisaus
Tore: “Tankene går til Japan og sushi i denne retten!”

Laks 
Sushiris
Agurk
Sjøtang
Kokkelørens 
   wasabimajones

Syltet ingefær
Kokkelørens 
   eddiklake
Kokkelørens 
   unagisaus

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Tips og triks 
- Ikke denne gangen!

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Halvtørr hvitvin på riesling-druen eller 
«halvtørt» øl som f.eks. hveteøl. Den lette 
sødmen i dette skaper balanse og harmoni 
med denne lakserettens asiatiske smaker.  
Nydelig match.

Visste du at...
- «Unagi» er Japansk og betyr ferskvannsål. 
Unagisaus brukes tradisjonelt til grillet ål. 
Ål som lever i saltvann kalles «Anago» på 
japansk.

Inneholder: Fisk, hvete, soya, sesam, egg, sennep og sulfitt.
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem skjærebrett, kniv, to 
boller, sil, kjele og stekepanne. 

Ha risen i en kjele, fyll på med 
kaldt vann. Rør rundt med en skje i 
ca. 20 sekunder til vannet blir hvitt, 
hell vannet forsiktig ut. Gjenta 
dette 5 ganger til vannet blir klart. 

5 - Ha agurk, sjøtang og syltet ingefær i en 
bolle og miks sammen.

2 - Hell risen over i en sil og sil av 
overflødig vann.

6 - Når risen er ferdigkokt, ha den i en stor 
bolle og bruk en gaffel til å forsiktig “fluffe” 
den opp. Spre den utover i bollen slik at den 
damper av seg.

3 - Ha risen tilbake i kjelen og 
tilsett 3 dl vann (har du Liten 
familiekasse tilsetter du totalt 4,5 
dl vann, Stor familiekasse tilsetter 
totalt 6 dl. vann). Kok opp på 
høy varme under omrøring, sett 
på lokk og la det koke på svak 
varme i 15 minutter. Fjern risen fra 
varmen og la den stå med lokk på i  
ytterligere 10 minutter.

8 - Hell eddiklaken på risen og vend den 
forsiktig inn til alt er godt blandet. 

4 - Mens risen koker, skrell agurk, 
splitt i to på langs og kutt i tynne 
halvmåner. Grovhakk sjøtangsalat 
og syltet ingefær.

7 - Ha 2 ss stekeolje i en varm panne. Stek 
laksen i ca. 2 minutter på den ene siden, 
snu og stek ca. 2 minutter på andre siden 
til den er såvidt gjennomstekt.

10 - Legg risen pent samlet i midten 
av tallerken. Legg laksen oppå. Ha 
unagisaus oppå laksen.  Pynt med 
biter av ingefæralaten på toppen av 
laksen og avslutt med wasabimajones. 
Server resten av ingefærsalaten og  
wasabimajonesen ved siden.

9 - Til servering trenger du laks, ingefærsalat, 
ris, wasabimajones og unagisausen.

Pannestekt laks  *  Agurk- og syltet ingefærsalat, wasabimajones og unagisaus

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Matkassene vi tilbyr er: 2 voksne, liten familiekasse (2 voksne og 2 små barn) og stor familiekasse (4 voksne).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/



Hamburger 
Kokkelørens tomatchutney, burgerbrød fra Brødbakerne og Selbu Blå
Tore: “Selbu Blå er den beste blåskimmelosten til burger!”

Høyrygg kjøttdeig fra  
   Felloni Spekehus
Burgerbrød fra 
   Brødbakerne
Kokkelørens 
   tomatchutney
Selbu Blå fra 
   Selbu i Trøndelag

Kokkelørens honning- og   
   eddikblanding
Løk 
Mandelpoteter
Persille

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Comfort food fortjener comfort-vin. 
Rødvin på druene merlot eller zinfandel 
har det som skal til. Velg gjerne en fra 
California – der blir vinene fyldige, 
forførende myke og rike på sødmefull 
frukt, samtidig som de har nok muskler til 
å matche kraftig kost som dette.

Tips og triks 
- Ønsker du en smeltet blåskimmelost, legg 
osten oppå burgerne etter du at du har 
snudd dem i pannen.

Visste du at...
- Selbu Blå lages, slik navnet antyder, i Selbu 
i Trøndelag. Selbu Blå er en blåmuggost 
av ypperlig kvalitet som er utviklet spesielt 
for norske ganer. Selbu er kjent for den 
idylliske Selbusjøen, Norges fineste ullvotter 
og siden 2005 den helt spesielle smaken 
av Selbu Blå. Oppdraget om å lage en ny 
blåmuggost sendte produsenten blant annet 
til blåmuggostens hjemsted, Roquefort i 
Frankrike, men det var på nabogårdene i 
Selbu de fant råvarene de trengte. 

Inneholder: Hvete, melk, egg og sulfitt.
Kan inneholde spor av bløtdyr, skalldyr, fisk, selleri, sennep
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredienser
(for 2 voksne)



1 - Finn frem: skjærebrett, kniv, stekebrett, 
kjele, stekepanne.

Forvarm ovnen til 210oC med 
varmluftfunksjon. Burgerbrødene deles i 
to, løken kuttes i skiver (stor familiekasse 
kutter 2 stk. løk)  og persillen grovhakkes. 
Blåskimmelosten deles i skiver og potetene 
deles i to på langs.

3 - Varm opp en kjele med litt stekeolje. 
Stek løken under omrøring på medium-
pluss varme til den har begynt å bli 
blank og myk, ca. 5 minutter. Ha så over 
eddik- og honningblandingen, litt salt og 
nykvernet sort pepper. Stek dette videre 
under omrøring i ca. 2 minutter.

7 - Stek burgerbrødene i ovnen i 1 - 2 
minutter. Pass på – de brenner seg lett.

8 - Til opplegning trenger du de nystekte 
burgerbrødene, kjøttet, den stekte løken, 
potetene, blåmuggosten og tomatchutney.

4 - Mens løken steker: Kjøttdeigen deles 
i to og formes til to burgere som er litt 
større i omkrets enn burgerbrødene 
(Liten familiekasse lager to store og to litt 
mindre burgere, Stor familiekasse lager 
4 store burgere.). Krydre med salt og  
nykvernet sort pepper. 

6 - Ta løken av varmen og tilsett persillen.

9 - Ha først burgerbrødet på tallerkenen. 
Ha en skje med tomatchutney utover 
brødet. Legg på kjøttet, ha på osten på 
kjøttet, legg den stekte løken på osten, 
smør tomatchutney på burgerbrødlokket 
og ha på toppen. Poteter og resten av 
tomatchutneyen serveres ved siden av.

2 - Legg potetene på en stekebrett og ha 
over litt stekeolje, salt og nykvernet sort 
pepper. Bak dem i ovnen til de har fått farge 
og er myke. Dette tar ca. 20 minutter, men 
tiden kan variere noe.

5 - Se tips og triks. Ha en ss stekeolje i 
en medium pluss varm stekepanne, stek på 
begge sider i ca. 4-5 minutter.

Hamburger  *  Kokkelørens tomatchutney, burgerbrød fra Brødbakerne og Selbu Blå

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

Matkassene vi tilbyr er: 2 voksne, liten familiekasse (2 voksne og 2 små barn) og stor familiekasse (4 voksne).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Prima Jæren svinenakke 
Hjemmelaget chimichurri, eple- og sellerisalat og hvit bønnepuré

Svinenakke 
   fra Jæren Smak 
Hvite bønner
Stangselleri
Potet
Hvitløk

Rørossmør
Kokkelørens 
  chimichurri
Norsk eple
Ristede mandler
Rørosmelk

Tilberedningstid Vanskelighetsgrad

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Her tror jeg den aller beste matchen vil 
være et smaksrikt og vel avkjølt øl. Saison 
er en lys øltype med fruktig aroma, tydelig 
krydder- og urtesmak (det trenger du til 
chimichurrien) og akkurat nok friskhet til å 
matche denne retten. Skål!

Visste du at...
- Chimichurri er en Sør-Amerikansk saus 
basert på urter, hvitløk, olivenolje og 
rødvinsedikk, opprinnelig fra Argentina 
og Uruguay. Navnet kommer mest sann-
synlig fra Baskerland, og ordet Tximitxurri, 
løst oversatt til «en miks av ulike ting uten 
noen bestemt rekkefølge», da det var 
mange baskere som bosatte seg i Argentina  
på 1800-tallet. 

Inneholder: Melk, mandler, selleri og sulfitt.
Kan inneholde spor av peanøtter og andre nøtter. 
NB. Vi anbefaler å skylle alle grønnsaker før bruk.

Tips og triks
- Ikke denne gangen 

Ingredienser
(for 2 voksne)

Tore:  “Smakfull svinenakke med den klassiske 
 kombinasjonen eple og selleri”



1 - Kutt stangselleri i tynne skiver. Finhakk 
hvitløk og skrell potet om du ønsker en 
puré uten potetskall. Vi velger å beholde 
skallet på. Kutt deretter potet i jevnstore 
terninger. Sil bønnene.

2 - Ta kjøttet ut av pakken og krydre med 
salt og pepper.

4 - Når potetene er ferdigkokt, ha i 
bønner, melk og smør. Sett kjelen på 
medium varme. Mos bønner og potet godt 
sammen med en visp eller potetstapper 
til du får en grov stappe. Først når alt er 
ferdig most smakes det til med salt og  
nykvernet sort pepper. 

7 - Til servering trenger du svinenakke, 
bønnepuré, selleri- og eplesalat og 
chimichurri.

8  - Legg bønnepuréen litt til høyre 
på tallerken og legg svinenakken og 
selleri- og eplesalaten ved siden. Ha på  
chimichurri rundt.

3 - Ha potet og hvitløk i en kjele. Ha på 
vann så det dekker. Kok opp og la koke i 
ca. 10 minutter til poteten er helt mør sil 
av eventuelt overflødig vann, ha potetene 
tilbake i kjelen.

6 - Riv eple på et grovt rivjern. Ha det i en 
bolle sammen med stangselleri og mandler. 
Ha på en halv spiseskje chimichurri, en 
klype salt og bland godt.

5 - Varm opp en stekepanne med 2 ss 
stekeolje til medium pluss varme. Stek 
kjøttet i ca. 3 - 4 minutter på hver side til 
det er gjennomstekt. Legg det så over på en 
tallerken for hviling.

Prima Jæren svinenakke  *  Kokkelørens chimichurri, eple- og sellerisalat og hvit bønnepuré

Matkassene vi tilbyr er: 2 voksne, liten familiekasse (2 voksne og 2 små barn) og stor familiekasse (4 voksne).
Our recipes are also available in English: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO



Pan-fried salmon
Cucumber and pickled ginger salad, wasabi mayonnaise and unagi sauce
Tore: “Our thoughts go to Japan and sushi in this dish!”

Salmon
Sushi rice
Cucumber
Seaweed
Kokkeløren’s
   wasabi mayonnaise

Pickled ginger
Kokkeløren’s
   Vinegar mix
Kokkeløren’s
   Unagi sauce

Time Difficulty

Tips and tricks 
- Not this time!

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Halvtørr hvitvin på riesling-druen eller 
«halvtørt» øl som f.eks. hveteøl. Den lette 
sødmen i dette skaper balanse og harmoni 
med denne lakserettens asiatiske smaker.  
Nydelig match.

Visste du at...
- «Unagi» er Japansk og betyr ferskvannsål. 
Unagisaus brukes tradisjonelt til grillet ål. 
Ål som lever i saltvann kalles «Anago» på 
japansk.

Contains: Fish, wheat, soy, sesame, eggs, mustard and sulphite.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: a cutting board, knife, 
two bowls, strainer, saucepan and 
frying pan.

Put the rice in a saucepan, fill with 
cold water. Stir with a spoon for 
approx. 20 seconds until the water 
turns white, carefully pour out the 
water. Repeat this 5 times until the 
water stays clear.

5 - Mix cucumber, seaweed and pickled 
ginger in a bowl.

2 - Pour the rice into a strainer and 
strain off excess water.

6 - When the rice is cooked, transfer to a 
large bowl and use a fork to gently “fluff” 
it up. Spread it out in the bowl to allow it  
to steam off.

3 - Put the rice back in the pot and 
add 3 dl of water (if you have a 
Small family box, add a total of 4.5 
dl of water, Large family box adds 
a total of 6 dl of water). Bring to a 
boil over high heat while stirring, 
put the lid on and cook on low heat 
for 15 minutes. Remove the rice 
from the heat and leave with the 
lid on for another 10 minutes.

8 - Pour the vinegar on the rice and turn 
carefully until everything is mixed.

4 - While the rice is cooking, 
peel the cucumber, cut in half 
lengthwise and then into thin 
crescents. Coarsely chop seaweed 
salad and pickled ginger.

7 - Put 2 tablespoons of frying oil in a hot 
pan. Fry the salmon for approx. 2 minutes 
on one side, turn and fry approx. 2 minutes 
on the other side until just cooked through.

10 - Place the rice neatly together in 
the middle of the plate. Place the salmon 
on top. Have unagi sauce on top of the 
salmon. Garnish with pieces of ginger 
salad on top of the salmon and finish with 
wasabi mayonnaise. Serve the rest of the 
ginger salad and wasabi mayonnaise  
on the side.

9 - For plating, you need salmon, ginger 
salad, rice, wasabi mayonnaise and  
unagi sauce.

Pan-fried salmon  *  Cucumber and pickled ginger salad, wasabi mayonnaise and unagi sauce

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

We offer the following boxes: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available online: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/



Hamburger 
Kokkeløren’s tomato chutney, burger buns from Brødbakerne and Selbu Blå
Tore: “Selbu Blå is the best blue cheese for burgers!”

Minced chuck roll from
   Felloni Spekehus
Burger buns from
   Brødbakerne
Kokkeløren’s
   Tomato chutney
Selbu Blå from
   Selbu in Trøndelag

Kokkeløren’s honey and
   vinegar mixture
Onion
Almond potatoes
Parsley

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Comfort food fortjener comfort-vin. 
Rødvin på druene merlot eller zinfandel 
har det som skal til. Velg gjerne en fra 
California – der blir vinene fyldige, 
forførende myke og rike på sødmefull 
frukt, samtidig som de har nok muskler til 
å matche kraftig kost som dette.

Tips and tricks 
- If you want the blue cheese melted, place 
the cheese on top of the patties after 
flipping them over in the pan.

Visste du at...
- Selbu Blå lages, slik navnet antyder, i Selbu 
i Trøndelag. Selbu Blå er en blåmuggost 
av ypperlig kvalitet som er utviklet spesielt 
for norske ganer. Selbu er kjent for den 
idylliske Selbusjøen, Norges fineste ullvotter 
og siden 2005 den helt spesielle smaken 
av Selbu Blå. Oppdraget om å lage en ny 
blåmuggost sendte produsenten blant annet 
til blåmuggostens hjemsted, Roquefort i 
Frankrike, men det var på nabogårdene i 
Selbu de fant råvarene de trengte. 

Contains: Wheat, milk, eggs and sulfite.
May contain traces of mollusks, shellfish, fish, celery, mustard
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Get: cutting board, knife, baking tray, 
pot, frying pan.

Preheat the oven to 210C on hot air 
function. Split the buns in two halves, slice 
the onion (Large family box slices 2 onions) 
and coarsely chop parsley. Divide the blue 
cheese into slices and cut the potatoes  
in two lengthwise.

3 - Heat a saucepan with a little frying oil. 
Fry the onion on medium-plus heat while 
stirring until shiny and soft, approx. 5 
minutes. Then add the vinegar and honey 
mixture, a little salt and freshly ground 
black pepper. Cook this while stirring  
for approx. 2 minutes.

7 - Bake the buns in the oven for 1 – 2 
minutes. Be careful – they burn easily.

8 - For serving, you need the freshly 
baked buns, the patties, the fried onion, 
the potatoes, the blue cheese and  
the tomato chutney.

4 - While the onion is frying: Divide the 
minced meat in two and shape into two 
burger patties that are slightly larger in 
circumference than the burger buns (Small 
family box makes two large and two 
slightly smaller patties, Large family box 
makes 4 large patties.). Season with salt 
and freshly ground black pepper.

6 - Remove the onion from the heat and 
add the parsley.

9 - First place the burger bun on the plate. 
Have a spoonful of tomato chutney over 
the bread. Add the patty, place the cheese, 
add the fried onion on the cheese, spread 
the tomato chutney on the burger crown 
and place on top. Serve potatoes and the 
remaining tomato chutney on the side.

2 - Place the potatoes on a baking tray 
and cover with a little frying oil, salt and 
freshly ground black pepper. Bake them 
in the oven until they are golden and soft. 
This takes approx. 20 minutes, but the time  
may vary slightly.

5 - See tips and tricks. Put a tablespoon 
of frying oil in a medium-plus hot 
frying pan, fry on both sides for  
approx. 4 – 5 minutes.

Hamburger  *  Kokkeløren’s tomato chutney, burger buns from Brødbakerne and Selbu Blå

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

We offer the following boxes: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available online: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/



Bli en stjerne på kjøkkenet!

WWW.KOKKELØREN.NO

Shoulder butt from Prima Jæren 
Kokkeløren’s chimichurri, apple and celery salad and white bean puree

Shoulder butt
   from Jæren Smak
White beans
Celery
Potato
Garlic

Røros butter
Kokkeløren’s
  chimichurri
Norwegian apple
Roasted almonds
Røros milk

Time Difficulty

Drikke til maten
Sommelieren Sara anbefaler
- Her tror jeg den aller beste matchen vil 
være et smaksrikt og vel avkjølt øl. Saison 
er en lys øltype med fruktig aroma, tydelig 
krydder- og urtesmak (det trenger du til 
chimichurrien) og akkurat nok friskhet til å 
matche denne retten. Skål!

Visste du at...
- Chimichurri er en Sør-Amerikansk saus 
basert på urter, hvitløk, olivenolje og 
rødvinsedikk, opprinnelig fra Argentina 
og Uruguay. Navnet kommer mest sann-
synlig fra Baskerland, og ordet Tximitxurri, 
løst oversatt til «en miks av ulike ting uten 
noen bestemt rekkefølge», da det var 
mange baskere som bosatte seg i Argentina  
på 1800-tallet. 

Contains: Milk, almonds, celery and sulfite.
May contain traces of peanuts and other nuts.
NB. We recommend rinsing all vegetables before use.

Tips and tricks
- Not this time!

Tore:  “Tasty shoulder butt with the classic combination of apple and celery”

Ingredients
(for 2 adults)



1 - Cut celery sticks into thin slices. Finely 
chop the garlic and peel the potato if you 
want a puree without the peel. We choose 
to keep the peel on. Then evenly dice the 
potato. Strain the beans.

2 - Take the meat out of the package and 
season with salt and pepper.

4 - When the potatoes are cooked, add 
the beans, milk and butter. Set the pan to 
medium heat. Mash beans and potatoes 
well with a whisk or potato masher until you 
get a coarse mash. Wait until everything 
is mashed to season with salt and freshly 
ground black pepper.

7 - For serving, you need shoulder butt, 
bean puree, celery and apple salad  
and chimichurri.

8  - Place the bean puree a little to the 
right on the plate and place the pork, and 
celery and apple salad next to it. Sprinkle 
chimichurri all around.

3 - Put the potato and garlic in a 
saucepan. Add water to cover. Bring to 
a boil and cook for approx. 10 minutes 
until the potato is completely tender. Strain 
of any excess water, return the potatoes  
to the pan.

6 - Grate apple on a coarse grater. Transfer 
to a bowl with celery and almonds. Add 
half a tablespoon of chimichurri, a pinch 
of salt and mix well.

5 - Set a frying pan with 2 tablespoons 
of frying oil to medium-plus heat. Fry the 
meat for approx. 3 - 4 minutes on each 
side until cooked through. Then place on a  
plate to rest.

Shoulder butt from Prima Jæren    * Kokkeløren’s chimichurri, apple and celery salad and 
     white bean puree

Bli en stjerne på kjøkkenet!
WWW.KOKKELØREN.NO

We offer the following boxes: 2 adults, small family box (2 adults and 2 small children) and large family box (4 adults).
Our recipes are also available online: https://kokkeloren.no/slik-fungerer-det/
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